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The earnest payment provides a supplementary guarantee, on one hand, but leads to a disruption,
on the other hand. A creditor that receives and owns the earnest payment avails a more solid guarantee.
As soon as the suspension of performing the obligation takes place, which is followed by the procedure
of giving a formal notice, the creditor is exempted from the duty to establish the fault of the debtor and
the damage, as well. Then, he/she might choose to obtain the yields from an earnest payment, the
latter is deemed as becoming part of his/her assets, independently of the state of bankruptcy of the
debtor.
Therefore, the creditor that has secured his/her liability through a penalty clause is in a better
position than the creditor that has received the earnest payment. The former remains a creditor
depending on a simple contract and is faced with the risk of being concurrent liable of his/her debtors
bankruptcy.
The latter  the creditor that has obtained an earnest payment is in a worst position, as he/she is
under an obligation to remit to his/her counterpart an immovable good, that is subject to a right of
private propriety. Apart of the risk of his/her debtors bankruptcy, risk that is being assumed as for the
creditor having a penalty clause as well, the good of the creditor with an earnest payment is made
unavailable, so that person is not able to profit from the benefits of its use or of its patrimonial benefits
resulting from the goods movement in a market economy.
1. Baza jurisprudenþialã a studiului

Î

n dosarul nr. 9395/4/2007 Judecãtoria Secto
rului 4 Bucureºti  Secþia Civilã prin Sentinþa
civilã nr. 1181255, având de lãmurit natura
juridicã a unei clauze contractuale prin care
pãrþile se obligau sã restituie îndoit acontul plãtit
ori sã-l pãstreze, dupã caz, în ipoteza neexecutãrii culpabile a obligaþiilor principale, a constatat
întrunite condiþiile rãspunderii civile contractuale
ºi a obligat pârâta promitentã- vânzãtoare sã
achite sumele cuprinse în clauza penalã
stipulatã, deºi aceasta era configuratã precum
o convenþie de arvunã.
Reclamanþii R. F.E., M. L.M. ºi V. E. au
chemat în judecatã pe pârâta B. C., pentru ca
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instanþa, prin hotãrârea pe care o va pronunþa,
sã oblige pârâta sã plãteascã suma totalã de
15.000 euro, reprezentând despãgubiri pentru
neexecutarea culpabilã a obligaþiei de a vinde.
Între reclamanþi, în calitate de promitenþicumpãrãtori, ºi pârâtã, în calitate de promitentãvânzãtoare, s-au încheiat trei antecontracte de
vânzare-cumpãrare, prin care pârâta s-a obligat
sã vândã fiecãrui reclamant trei loturi distincte
dintr-un teren. Potrivit art. 6 pct. A alin. ultim din
fiecare antecontract, în cazul în care promitentavânzãtoare refuzã încheierea contractelor de
vânzare-cumpãrare în formã autenticã, fiecare
promitent-cumpãrãtor poate opta între a cere
restituirea dublului sumei plãtite cu titlu de avans
ºi rezilierea antecontractului, ºi a solicita instanþei

pronunþarea unei hotãrâri care sã þinã loc de act
de proprietate, cu consemnarea restului de preþ.
La rândul lor, promitenþii-cumpãrãtori s-au obligat, în condiþiile art. 6 lit.B din fiecare
antecontract ca în cazul în care refuzã nejustificat
sã se prezinte la notarul public în vederea
încheierii vânzãrii, promitenta-vânzãtoare sã
pãstreze avansul primit cu titlu de despãgubiri.
Pârâþii au achitat un avans de 7.500 euro.
Instanþa a hotãrât cã pârâta datoreazã reclamanþilor daunele-interese convenite anticipat
prin clauza penalã inseratã în art. 6 pct. A alin.
ultim din fiecare antecontract (dublul avansului
plãtit), potrivit opþiunii exercitate de reclamanþi,
în temeiul convenþiilor încheiate (art. 1066, 1068
ºi 1069 C.civ.)
Raþionamentul juridic cu care a operat
Judecãtoria Sectorului 4 Bucureºti în speþa mai
sus rezumatã este corect în finalitatea sa, având
în vedere cã arvuna nu este decât o specie de
clauzã penalã. Viciul de substanþã al raþionamentului juridic rezidã însã în faptul cã nu
surprinde natura juridicã specialã de convenþie
accesorie de arvunã a clauzei contractuale
inserate în art. 6 pct. A alin. ultim ºi art. 6 lit.B
din fiecare antecontract.
Calificarea juridicã a unei clauze contractuale
ca fiind clauzã penalã, convenþie de arvunã ori
clauzã de dezicere este de o importanþã
fundamentalã, câtã vreme regimul lor juridic este
diferit. Efectele juridice ale conveþiei de arvunã
sunt deosebite, dupã cum convenþia de arvunã
îºi pãstrezã caracterul de clauzã penalã, aºa
cum acesta este stabilit cu titlu supletiv de codul
nostru civil, ori ºi-l pierde din cauza unei
manifestãri neechivoce de voinþã a pãrþilor, ce
îmbracã o clauzã de denunþare unilateralã a
contractului sub haina juridicã a convenþiei de
arvunã.
În acest sens, relevantã este Decizia nr. 2688/
2007 a Secþiei Civile ºi de Proprietate
Intelectualã a Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie.256
Potrivit considerentelor acesteia, promisiunii
sinalagmatice de vânzare-cumpãrare, fiind un
contract ca oricare altul, i se aplicã principiul forþei
obligatorii care guverneazã aceastã materie, art.
969 Cod civil.
Aceasta nu înseamna cã pãrþile nu pot, prin
voinþa lor sã adopte o clauzã de dezicere, clarã

ºi neechivocã, în
Istoric, evoluþia
caz contrar, faþã de
conceptualã a
dispoziþiile art. 1298
convenþiei
de arvunã
Cod civil, clauza are
vãdeºte
faptul
cã la
rol confirmatoriu în
sensul cã în caz de originile sale nimic din
nerealizare a vânraþiunea de a fi a
zãrii din pricina
clauzei penale nu se
culpei uneia dintre
regãsea în figura sa
pãrþi, cealaltã parte juridicã, arvuna având
are alegerea între a
numai un rol probator*
cere executarea
pentru încheierea unei
silitã sau a pune in
convenþii.
funcþiune clauza de
arvunã
Acordul de voinþã intervenit între reclamanþi
ºi pârâþi cuprinde la articolele 5 ºi 6 urmãtoarele
dispoziþii: nimeni nu se poate rãzgândi de la
acest contrat ºi în situaþia nerespectãrii
clauzelor contractuale de cãtre vreuna din pãrþi,
contractul poate fi valorificat pe calea prestaþiei
tabulare, partea în culpã urmând a suporta
cheltuielile de judecatã; ... În conformitate cu art.
1.298 Cod civil în cazul în care promitentul
cumpãrãtor nu îºi respectã obligaþiile contractuale, acesta va pierde arvuna de 650.000 lei ...
iar în cazul în care promitenþii vânzãtori nu-ºi
vor respecta obligaþiile contractuale ... vor returna
promitentului cumpãrator dublul sumei primite
ca arvuna.
Astfel, art. 2, 3, 5 si 7 din convenþie susþin
ideea cã intenþia realã ºi comunã a fost aceea
de a da arvunei o funcþie confirmatoare, de
garantare a executãrii promisiunii.
Interdicþia denunþãrii unilaterale rezultã fãrã
echivoc din conþinutul art. 5 nimeni nu se poate
rãzgândi de la acest contract precum ºi din
continutul art. 7 orice clauzã ... va putea fi
modificatã prin consimþãmântul mutual al pãrþilor, fiind aplicabilã regula simetriei în contracte
ºi nu excepþia, denunþarea unilateralã.
Drept urmare, cum promitentul-cumpãrãtor
ºi-a îndeplinit sarcina de platã a pretenþiei ºi de
consemnare a diferenþei de preþ, iar promitentulvânzãtor, cu încãlcarea art. 2 din contract, a
încheiat cu intervenienta un act juridic referitor
la înstrãinarea obiectului primului act juridic,
interpretarea datã clauzelor contractuale de
instanta de apel este în acord cu dispoziþiile art.
969, art. 972, art. 978, art. 1.073 ºi art. 1.294

* D. Alexandresco, Dreptul civil român în comparaþiune
cu legile vechi ºi cu principalele legislaþiuni strãine, t. VI,
p. 287-292.
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Cod civil, faþã de ponderea clauzelor ce stabilesc
obligativitatea încheierii actului de vânzarecumpãrare în detrimentul clauzei ce ar putea fi
interpretatã ca una de dezicere.
Pentru considerentele arãtate, Înalta Curte a
respins recursul ca nefondat.
2. Precizãri introductive
Lapidar, convenþia de arvunã 257 a fost
definitã ca fiind acea convenþie prin care una
dintre pãrþile contractante îi dã celeilalte o sumã
de bani sau un alt bun mobil, la încheierea unui
contract, pentru ca în caz de neexecutare
culpabilã a obligaþiei, debitorul sã piardã bunul
predat sau sã fie obligat sã plãteascã dublul a
ceea ce a primit.
Codul civil român aratã în art. 1066 cã
înþelegem prin clauzã penalã acea convenþie
prin care o persoanã, spre a da asigurare pentru
executarea unei obligaþii, se leagã a da un lucru
în caz de neexecutare din parte-i. Doctrina258 a
definit clauza penalã ca fiind acea convenþie
accesorie prin care pãrþile determinã anticipat
echivalentul prejudiciului suferit de creditor ca
urmare a neexecutãrii, executãrii cu întârziere
sau necorespunzãtoare, a obligaþiilor de cãtre
debitorul sãu.
În esenþã, ambele convenþii reprezintã manifestãri ale acordului de voinþe dintre creditorul si
debitorul unei relaþii contractuale principale, prin
intermediul cãrora pãrþile urmãresc sã-ºi reglementeze conduita reciprocã, în ipoteza în care
finalitatea contractului principal nu mai poate fi
atinsã din raþiuni ce þin principial de angajarea
rãspunderii contractuale a uneia dintre pãrþi.
Excepþional, aºa cum vom arãta, deºi legiuitorul
român de la 1864 nu a urmãrit ºi acest aspect,
viaþa juridicã a consacrat pentru convenþia de
arvunã ºi rolul de clauzã de dezicere, adicã
tocmai de remediu juridic prin care de aceastã
datã se evitã rãspunderea contractualã, atunci
când interesul uneia dintre pãrþi nu mai recomandã executarea contractului.
Sediul materiei pentru clauza penalã se
regãseºte în art.1066-1072, respectiv art. 1087,
1089 C.civ., cea mai consistentã parte a
reglementãrii aparþinând Capitolului al VI-lea

intitulat Despre deosebitele specii de obligaþii
din Titlul al III-lea, Despre convenþii ºi contracte.
Din redactarea titulaturii capitolului ºi din poziþia
reglementãrii în structura C.civ., rezultã cã
legiuitorul a dorit sã punã în evidenþã caracterul
accesoriu al clauzei penale faþã de obligaþia
principalã, ce nu mai este vãzutã astfel precum
o obligaþie purã ºi simplã, câtã vreme este
afectatã de o clauzã penalã, deºi caracterul unei
obligaþii juridice de a fi purã ºi simplã nu reiese
atât din neafectarea ei cu o clauzã penalã, cât
mai ales din neafectarea ei condiþionalã.
Dacã un întreg capitol i s-a consacrat clauzei
penale, ºi chiar mai mult de atât, convenþia de
arvunã a primit expresie normativã doar
tangenþial, la începutul Titlului al V-lea, Despre
Vinderi, în douã articole, 1297-1298, prin care
legiuitorul pune din nou în luminã accesoriul
arvunei faþã de vânzare. Eventualele suprapuneri
dintre cele douã instituþii sunt anticipate de
legiuitor ºi prin aceea cã ambele reglementãri
sunt subsecvente unor articole în care sunt
vizate obligaþii condiþionale. Totodatã, arvuna
este menþionatã incidental ºi în art.1416 C.civ.,
în materia contractului de locaþiune de imobile.
Din punct de vedere istoric, evoluþia
conceptualã a convenþiei de arvunã vãdeºte
faptul cã la originile sale nimic din raþiunea de a
fi a clauzei penale nu se regãsea în figura sa
juridicã, arvuna având numai un rol probator259
pentru încheierea unei convenþii. Pânã la
generalizarea înscrisului ca principal mijloc de
probã a contractului, pãrþile contractante adesea
recurgeau la darea unui bun mobil aparþinând
debitorului în mâna creditorului, pentru ca acesta
în caz de neînþelegere sã-ºi poatã exhiba cu mai
multã uºurinþã dreptul subiectiv izvorât din
contract. Reminiscenþa acestei concepþii se
regãseºte ºi în opera legiuitorul român, care în
art.1416 C.civ. privind locaþiunea imobiliarã aratã
cã Dacã contractul fãcut verbal n-a primit nicio
punere în lucrare, ºi una din pãrþi îl neagã, nu se
poate primi proba cu martori, oricât de mic ar fi
preþul ºi chiar când s-ar zice cã s-a dat
arvunã. Cu toate acestea, codul nostru civil
consfinþeºte pentru arvunã funcþia de clauzã
penalã. Evoluþia vieþii juridice a îndepãrtat în
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Al. Cerban, Curs de drept civil Despre vânzare,
Bucureºti, 1931, p. 11.
Vezi C. Stãtescu, C. Bârsan, Tratat de drept civil. Teoria
generalã a obligaþiilor, Editura All Beck, 1992, p.
299-302.
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D. Alexandresco, Dreptul civil român în comparaþiune
cu legile vechi ºi cu principalele legislaþiuni strãine, t.
VI, p. 287-292.

gratuit, principiul pacta sunt servanda impune
respectarea angajamentului luat ºi, pe cale
consecutivã, repararea prejudiciului cauzat celui
gratificat în caz de neexecutare, reparaþie care
poate fi anticipatã evaluând prejudiciul printr-o
clauzã penalã sau convenþie de arvunã.

schimb arvuna de la menirea-i compensatorie,
ºi cu atât mai mult de la cea confirmatorie a unei
relaþii contractuale principale, arvuna transformându-se pe aceastã cale în mijlocul
convenþional prin care pãrþile, sub condiþia de a
plãti anticipat un preþ al denunþãrii unilaterale a
contractului, se pot dezlega de angajamentul
juridic asumat.
În ce priveºte clauza penalã, sunt autori care
au identificat originile acestei instituþii în stipulatio
poenae din dreptul roman260, iar alþii au contestat
acest lucru pe temei cã stipulatio poenae era
folositã în dreptul roman nu atât pentru evaluarea
anticipatã a prejudiciului, cât pentru a conferi
putere obligatorie acelor obligaþii care altfel nu
ar fi putut sã lege juridic pãrþile, obligaþiilor
naturale.
Domeniul de aplicare nu prezintã caracteristici speciale care sã deosebeascã situaþiile
în care se poate uza de clauza penalã ori de
convenþia de arvunã. Comentariul care s-ar
putea face în aceastã privinþã vizeazã caracterul
normelor din C.civ. care reglementeazã cele
douã instituþii. Arvuna este cuprinsã în reglementarea specialã a contractului de vânzarecumpãrare ºi este analizatã în doctrinã doar
adiacent în cadrul varietãþilor de vânzare261.
Aceasta nu înseamnã cã domeniul de aplicare
al arvunei ar trebui restrâns doar la acele
contracte în reglementarea cãrora legiuitorul a
înþeles sã facã referiri ºi la clauza de arvunã.
Aceste dispoziþii fiind supletive, principiul libertãþii
contractuale îngãduie extinderea domeniului de
aplicare al convenþiei de arvunã ºi la alte
contracte cu titlu oneros262 decât vânzareacumpãrarea sau locaþiunea de imobile, cum ar
fi schimbul, locaþiunea de mobile, antrepriza,
contractul de rentã viagerã, de întreþinere etc.
În privinþa contractelor cu titlu gratuit, credem
cã pãrþile pot introduce o clauzã penalã ºi pentru
identitate de raþiune, cel puþin din punct de
vedere teoretic, ºi o convenþie de arvunã, nu atât
pentru cã am admite ideea sancþionãrii unei
intenþii de liberalitate263, deºi dreptului francez
nu-i este strãinã o astfel de sancþiune264, ci
pentru cã odatã contractul încheiat, fie ºi cu titlu

3. Caracterele juridice
Înainte de a proceda la trasarea distincþiilor
de rigoare, trebuie menþionat cã ori de câte ori
vom caracteriza clauza penalã prin raportare la
convenþia de arvunã, vom avea în vedere
ambele sale forme, forma stabilitã de lege cu
titlu supletiv, pentru care funcþia compensatorie
primeazã ºi forma stabilitã pe cale convenþionalã,
pentru care funcþia de dezicere este fundamentalã. Devine astfel de la sine înþeles faptul
cã prin raportare la cea de-a doua formã a
convenþiei de arvunã, vom scoate în evidenþã
cele mai importante deosebiri faþã de clauza
penalã.
a) Poate cea mai importantã trãsãturã a
convenþiei de arvunã, atunci când este privitã în
oglindã cu clauza penalã, o reprezintã faptul cã
este un contract real265, spre deosebire de
clauza penalã care este un contract
consensual266, pentru a cãrui validã încheiere
nu este nevoie decât de exprimarea a douã
voinþe concordante, apte sã lege juridic. Nicio
condiþie de formã sau altã cerinþã care sã confere
solemnitate nu se impune a fi observatã ad
validitatem. Din acest punct de vedere, al
excluderii reciproce a formei solemne, între cele
douã caractere gãsim un numitor comun, cu
condiþia de a nu asimila solemnitatea nevoii de
a efectua tradiþiunea în contractele reale.
Terminologia aleasã de legiuitor în art.1297-1298
C.civ., dare de arvunã, arvuna datã, arvuna...
având-o primitã întemeiazã ideea de contract
real. Aºadar, câtã vreme bunul ce formeazã
obiectul arvunei nu se va fi remis material,
convenþia de arvunã nu va fi luat fiinþã. În schimb,
dacã pãrþile au stipulat în contractul principal o
clauzã numitã convenþie de arvunã, însã suma
de bani nu s-a predat pânã în momentul
neexecutãrii culpabile, într-adevãr convenþia va
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Vezi pentru detalii A. Sebeni, Scurte observaþii asupra
clauzei penale, Revista Analele Universitãþii Bucureºti
nr. 1/2003, p.57
D. Chiricã, Drept civil. Contracte speciale, Editura
Lumina Lex, Bucureºti, 1997, p.103; Al. Cerban, Curs
de drept civil Despre Vânzare, 1931, p.11-37.
J. Kocsis, Unele consideraþii referitoare la arvunã ºi la
convenþia accesorie de arvunã, Revista Dreptul nr.12/
1998.
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S. Angheni, Clauza penalã în dreptul civil ºi comercial,
Editura Oscar Print, 2000, p.45.
Vezi J.Kocsis, op. cit, p.51.
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generalã a obligaþiilor, Editura All Beck, 1992, p.
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fi nulã ca arvunã, dar va fi valabilã ca o clauzã
penalã, aºa cum o reclamã principiul conversiunii
actului juridic lovit de nulitate, în art. 978 C.civ.
a) Ambele convenþii sunt contracte accesorii
deoarece utilitatea lor nu se regãseºte decât
atunci când fie dau asigurare pentru executare,
fie conferã facultatea de a denunþa unilateral un
alt contract principal. Având caracter accesoriu,
convenþia de arvunã ºi clauza penalã urmeazã
regimul juridic al contractului principal, conform
principiului accesorium sequitur principale. Drept
urmare, cauza de nulitate care atinge contractul
principal va desfiinþa ºi pe cel accesoriu, iar
executarea obligaþiei principale lipseºte de
raþiunea de a fi clauza accesorie. La fel, stingerea
obligaþiei principale sau suspendarea ei pentru
imposibilitate fortuitã de executare atrage
stingerea ori suspendarea obligaþiei debitorului
din clauza penalã ori convenþia de arvunã.
Mutuus disensus intervenit stinge nu doar
contractul principal, dar ºi pe cel de care se
leagã. În schimb, reciproca celor arãtate nu va
funcþiona. Argumentul de lege, în sprijinul
acestor relaþii de la accesoriu la principal, îl gãsim
prevãzut pentru clauza penalã în art.1067 C.civ.,
iar pentru convenþia de arvunã în art.1297 C.civ.,
unde legiuitorul aratã: În caz de vindere fãcutã
prin dare de arvunã, convenþia accesorie a
arvunei nu va putea avea niciun efect: 1. dacã
convenþia principalã a vinderii este nulã; 2. dacã
vinderea se executã; 3. dacã vinderea se
reziliazã prin comun consimþãmânt; 4. dacã
executarea vinderii a devenit imposibilã fãrã
culpa niciuneia dintre pãrþi.
b) Niciuna dintre convenþii nu are caracter
sinalagmatic, ci unilateral, deoarece nu se nasc
obligaþii reciproce ºi interdependente în sarcina
pãrþilor contractante din acelaºi izvor de drept,
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La fel se întâmplã ºi în alte ipoteze, unde doctrina a
admis caracterul sinalagmatic imperfect al unor
contracte care sunt de fapt unilaterale, de pildã
contractul de depozit neremunerat, când depozitarul
este nevoit sã facã unele cheltuieli de conservare cu
bunul aflat în depozit. Aceste cheltuieli vor fi pretinse
de la deponent, nu pe baza contractului de depozit,
întrucât acesta nu stipuleazã obligaþia deponentului de
a plãti un preþ al depozitului, care sã cuprinde ºi aceste
cheltuieli, ci pe baza unui alt fapt juridic generator de
drepturi ºi obligaþii, faptul juridic licit constând, dupã
caz, fie în gestiunea de afaceri, fie în îmbogãºirea fãrã
justã cauzã.
Specificul convenþiei de arvunã, aºa cum aceasta este
reglementatã de C.civ. român, constã tocmai în
existenþa acestui dublu raport juridic, din care doar unul
va fi eficient, dupã cum o parte sau alta se face vinovatã

130

Revista Forumul Judecãtorilor  Nr. 4/2009

cu excepþia convenþiei de arvunã, conceputã
sub forma clauzei de dezicere, aspect asupra
cãruia vom reveni mai jos. Este adevãrat cã cel
care este creditorul clauzei penale se obligã în
contractul principal, tocmai pentru cã cealaltã
parte, la rându-i, consimte sã-i presteze un folos
patrimonial, doar cã aceastã reciprocitate ºi
interdependenþã de obligaþii se regãseºte numai
în convenþia principalã ºi nu ar putea fi extinsã
ºi la convenþia accesorie. Clauza penalã dã
naºtere unui drept subiectiv doar în patrimoniul
uneia dintre pãrþi, dreptul creditorului de a
pretinde ºi a obþine plata obiectului clauzei
penale dacã debitorul sãu din convenþia
principalã nu înþelege sã-ºi execute prestaþia la
care s-a obligat. Mutatis mutandis, raþionamentul
se preteazã ºi situaþiei în care cel care deþine
obiectul arvunei refuzã sã execute obligaþia
principalã, creditorul care a dat arvuna având
dreptul de a o cere îndoit, iar debitorul trebuind
sã respecte dreptul cocontractantului sãu.
Obligaþiile din convenþia de arvunã sau din clauza
penalã îºi au cauza, nu una în cealaltã, ci sunt
legate de naºterea ºi executarea obligaþiilor din
contractul principal, motiv pentru care am putea
vorbi de un caracter sinalagmatic imperfect,
în sensul cã debitorul clauzei penale ori al
arvunei se obligã tocmai pentru cã cealaltã parte
din contractul principal se obligã la rându-i sã-i
procure un folos patrimonial. Ca atare, obligaþii
reciproce ºi interdependente ar exista, însã
izvorul lor contractual este diferit267, convenþia
principalã, respectiv convenþia accesorie. Aºa
cum spuneam, o cu totul altã situaþie existã în
cazul arvunei-dezicere, însã numai în privinþa
unuia dintre cele douã raporturi juridice268, pe
care convenþia de arvunã le genereazã, în
privinþa raportului juridic în care cel care primeºte
arvuna va trebui s-o restituie îndoit dacã înþelege
sã denunþe unilateral contractul principal.

de neexecutare în cadrul raportului juridic principal.
Astfel, dacã cel care a predat arvuna nu executã
vinderea, o va pierde în mâinile celeilalte pãrþi.
Drepturile ºi obligaþiile din aceastã relaþie formeazã
conþinutul primului raport juridic. Dacã cel care primeºte
arvunã nu executã vinderea, va trebui s-o întoarcã
îndoit cãtre cel care a remis-o la încheierea convenþiei
de arvunã. Drepturile ºi obligaþiile din aceastã relaþie
alcãtuiesc cel de-al doilea raport juridic. În privinþa
acestui din urmã raport vom analiza caracterul
sinalagmatic al convenþiei de arvunã sub forma clauzei
de dezicere. Nu ºi în privinþa primului raport juridic,
pentru cã acolo remiterea materialã a arvuneiarvunei
nu se poate constitui în obiectul unei obligaþii, ci este
chiar actul material, fãrã de care convenþia de arvunã
nu poate prinde fiinþã. Ca atare, în acest raport juridic
existã drepturi subiective numai de o parte.

situaþiei în care va fi lipsit de un folos patrimonial.
Aºteptãrile sale sunt de fapt legate de folosul
patrimonial, pe care creditorul clauzei penale i-l
va procura lui, în baza convenþiei principale. Ca
atare, caracterul oneros al clauzei penale se
regãseºte pentru debitorul clauzei penale în
urmãrirea folosului patrimonial care va fi obþinut
prin executarea contractului principal de cãtre
creditorul clauzei penale.
b) Existenþa ºi întinderea obligaþiilor din clauza
penalã ori din convenþia de arvunã sunt
cunoscute de pãrþi încã de la naºterea lor ºi nu
depind de vreun eveniment viitor ºi nesigur ca
realizare, ce ar face sã subziste riscuri de
pierdere sau ºanse de câºtig pentru ambele
pãrþi. De aceea cele douã convenþii sunt
comutative.

Reciprocitatea ºi interdependenþa obligaþiilor în
acest caz pot fi înþelese numai dacã admitem
cã obligaþia corelativã unui drept potestativ poate
sã-ºi tragã cauza juridicã din obligaþia corelativã
unui drept de creanþã. Ne referim la dreptul
potestativ de a denunþa unilateral contractul
principal ºi dreptul de creanþã de a pretinde ºi
de a obþine preþul denunþãrii, constând în dublul
arvunei remise. În logica acestei aserþiuni,
debitorul se obligã sã respecte efectele
denunþãrii unilaterale, tocmai pentru cã cel care
se dezice unilateral de contract se obligã la
rându-i sã presteze preþul denunþãrii, întoarcerea
îndoitã a ceea ce a primit cu titlu de arvunã.
Devine astfel evident cã acest fel de a gândi nu
poate fi extrapolat ºi la convenþia de arvunã- cu
funcþie de clauzã penalã, pentru simplul motiv
cã aici nu putem vorbi de un drept potestativ de
a nu executa contractul principal. Neexecutarea
este din aceastã cauzã culpabilã ºi genereazã
la rândul ei, un alt drept potestativ, însã de
aceastã datã pentru creditorul obligaþiei
neexecutate, de a opta între a cere executarea
silitã a obligaþiei principale sau de a cere
restituirea îndoitã a arvunei269.
a) Admiþând cele arãtate mai sus referitor la
caracterul sinalagmatic imperfect ori perfect, nici
clauza penalã, nici convenþia de arvunã nu pot
avea caracter gratuit, ambele pãrþi urmãrind
obþinerea unui folos patrimonial prin stipularea
clauzei penale sau a arvunei, chiar dacã acest
folos patrimonial nu este urmãrit numai de pe
urma convenþiei accesorii, dar ºi de pe urma
contractului principal. În definitiv, nu putem
analiza caracterele unei convenþii accesorii decât
într-o strânsã conexiune cu contractul de ale
cãrui efecte se leagã organic. Fãcând abstracþie
de aceastã legãturã, s-ar putea ridica legitima
întrebare care ar fi folosul patrimonial urmãrit
de debitorul, de pildã, al unei clauze penale, din
moment ce strict în cadrul acestei convenþii
accesorii, doar creditorul urmãreºte sã obþinã
obiectul clauzei penale în caz de neexecutare.
Evident cã debitorul clauzei penale nu se poate
aºtepta la obþinerea vreunui folos patrimonial
doar din clauza penalã, cãci din clauzã penalã
el nu poate urmãri decât eventual evitarea

4. Obiectul convenþiei de arvunã ºi al
clauzei penale
Textele de lege din Codul civil270 nu fac în
mod expres nicio circumstanþiere relativã la
obiectul contractului, în sensul de a preciza ce
anume bunuri pot forma sau nu obiectul acestor
convenþii. La clauza penalã legiuitorul vorbeºte
de un lucru, iar la textele de la arvunã legiuitorul
preferã sã se refere la obiect, utilizând aceeaºi
terminologie ca ºi pentru desemnarea convenþiei
accesorii. Astfel, pentru legiuitor arvuna este atât
convenþia accesorie a vânzãrii-cumpãrãrii, dar
ºi obiectul asupra cãruia aceasta poartã.
La clauza penalã calitatea bunului de a fi
mobil ori imobil, fungibil sau nefungibil,
consumptibil sau neconsumptibil nu prezintã
nicio importanþã. Tot ce intereseazã aici este ca
eventualul prejudiciu pe care creditorul l-ar putea
suferi de pe urma neexecutãrii contractului sã
fie determinat sau determinabil271, ca existenþã
ºi întindere, printr-un bun oarecare.
Pe de altã parte, la convenþia de arvunã,
deºi legiuitorul nu prevede nimic în mod explicit,
din însãºi natura contractului rezultã cã obiect
nu va putea fi decât un bun mobil, nu ºi un
bun imobil. Altminteri condiþia remiterii materiale
pentru încheierea validã a oricãrui contract real
nu ar putea fi îndeplinitã, fiind de la sine înþeles
cã predarea, de pildã, a arvunei de cãtre
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Adoptând acest punct de vedere, nu putem fi de acord
cu afirmaþia cã în toate cazurile convenþia de arvunã
ar avea un caracter unilateral. Vezi J.Kocsis, op. cit,
p.51. Iatã cã specificul sinalagmatic al clauzei de
dezicere este împrumutat ºi de convenþia de arvunã,
atunci când pãrþile se folosesc de mecanismul
convenþiei de arvunã, pentru a-ºi conferi posibilitatea
dezicerii unilaterale de contractul principal.
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Art.1066, respectiv art.1297-1298.
Spunem determinabil pentru cã, de pildã, pãrþile la un
contract de report ar putea sã prevadã cã neexecutarea
operaþiunii la momentul stabilit ar atrage plata unor
penalitãþi într-o valutã, al cãrei curs de schimb sã fie
stabilit în funcþie de cotaþiile de pe piaþa valutarã,
existente la momentul neexecutarii.
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cumpãrãtor în mâinile vânzãtorului, nu s-ar putea
realiza cu un bun imobil. Drept urmare, pot fi
predate cu titlu de arvunã orice bunuri mobile,
drepturi de creanþã dacã acestea sunt
materializate într-un înscris la purtãtor, obligaþiuni
ori alte titluri de credit, titluri comerciale, cum sunt
acþiunile, titlurile de platã, cum sunt cambiile,
biletele la ordin, cec-urile, conosamentele etc.
Cel care primeºte bunul va trebui sã se
îngrijeascã de acesta ca un bonus pater
familias272, rãspunderea sa fiind apreciatã în
abstract, prin raportare la modelul de diligenþã
al unui om mediu, fãrã a fi nevoie sã se observe
condiþiile subiective ale diligenþei, pe care cel
care deþine arvuna ar fi trebuit s-o depunã.
Aºadar, cel care intrã în stãpânirea arvunei o
face cu titlu precar, fiind asimilat unui depozitar
în cadrul unui depozit necesar. Rãspunderea sa
este mai riguroasã, întrucât aºa o consacrã art.
1600 pct. 3 C.civ. când spune cã depozitul fãcut
numai în folosul depozitarului atrage un regim
mai sever al rãspunderii contractuale pentru
acesta din urmã. Într-adevãr, darea de arvunã
se face în primul rând în folosul celui care o
deþine, întrucât acesta îºi vede creanþa principalã
garantatã chiar mai eficient decât ar fi fost în
ipoteza unei veritabile garanþii reale fãrã
deposedare, gajul spre exemplu273. Asta spre
deosebire de cel care a dat arvuna ºi care-ºi
vede asiguratã creanþa principalã numai printr-un
alt drept de creanþã, purtând asupra dublului
arvunei. Acesta nu se vede cu nimic apãrat
împotriva eventualei stãri de insolvabilitate a
debitorului sãu. Pentru aceste raþiuni, rãspunderea celui care pãstreazã arvuna trebuie sã fie
mai riguroasã decât rãspunderea contractualã
de drept comun a depozitarului de la art.1599
C.civ.274
Natural cã o asemenea chestiune nu se pune
în ipoteza celui care se aflã în poziþia de a da
arvuna sau în ipoteza clauzei penale.
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Vezi J.Kocsis, op. cit, p.52.
La fel de drept este cã cel care deþine arvuna, în caz
de neexecutare a creanþei sale principale, nu va putea
dispune de prerogativele urmãririi sau preferinþei, aºa
cum s-ar întâmpla dacã dreptul sãu ar fi fost garantat
printr-o garanþie realã. Însã nici nu are nevoie de
beneficiul acestor prerogative dacã a reuºit sã pãstreze
detenþia bunului pânã la momentul neexecutãrii,
respectiv punerii în întârziere, când obiectul
arvuneiarvunei intrã în proprietatea sa, evident numai
dacã acesta nu preferã în schimb sã cearã executarea
silitã în naturã. Mai mult decât atât, creditorul garantat
printr-o garanþie realã fãrã deposedare nu se poate
apãra de riscul insolvabilitãþii debitorului sãu, acesta
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Întrucât legiuitorul în art. 1297-1298 C.civ.,
vorbind despre soarta arvunei, aratã cã aceasta
se va prinde în prestaþiunile reciproce ori se va
întoarce îndoit, se ridicã întrebarea dacã arvuna
nu trebuie sã fie un bun fungibil, deci un bun
care sã poatã fi înlocuit în prestaþie cu un altul,
în aºa fel încât sã poatã fi restituit în dublu sau
chiar compensat cu prestaþiile datorate în temeiul
contractului principal. Deºi, de obicei, obiectul
arvunei constã într-o sumã de bani, totuºi, cel
puþin teoretic aceastã problemã se poate pune.
Doctrina a demonstrat cã aceastã calitate a
bunului nu þine de esenþa arvunei, ci este doar
de natura ei, cãci eventuala dificultate a restituirii
îndoite a unui bun mobil nefungibil s-ar putea
surmonta foarte uºor. Astfel, dacã cel care þine
arvuna nefungibilã se face culpabil de neexecutare, o va restitui aºa cum a primit-o iar
diferenþa pânã la dublu va consta în contravaloarea bunului, calculatã dupã preþul curent
de la momentul restituirii275.
Din nou aceastã problemã nu intereseazã
clauza penalã pentru cã obiectul ei poate fi orice
tip de bun.
5. Funcþiile arvunei ºi ale clauzei penale.
Principalele distincþii
Dintre funcþiile pe care convenþia de arvunã
le îndeplineºte, dar care sunt strãine clauzei
penale, identificãm funcþia originarã a arvunei,
cea confirmatorie pentru existenþa unui contract, respectiv cea mai nouã ºi mai întâlnitã
funcþie în ultimul timp, cea de dezicere. Aceste
douã funcþii sunt proprii numai convenþiei de
arvunã.
Din interpretarea per a contrario a art. 1416
C.civ., care interzice invocarea arvunei ca mijloc
probatoriu pentru exhibarea unui contract de
locaþiune imobiliarã, încheiat verbal ºi încã
neexecutat, deducem cã cel puþin teoretic arvuna
într-o atare situaþie ar putea servi drept dovadã
în continuare, însã numai pentru locaþiunea
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putând oricând pânã la data exigibilitãþii datoriei
principale sã diminueze prin fapta sa proprie substanþa
bunul asupra cãruia poartã garanþia sau sã-l facã
pierdut, pe când în cazul arvuneiarvunei, odatã primitã,
creditorul are mijloace mult mai eficiente de a înlãtura
riscul insolvabilitãþii debitorului, putându-i împiedica
fapta proprie. În plus, valorificarea garanþiei reale
presupune o procedurã judiciarã de care detentorul
arvuneiarvunei se vede dispensat.
Depozitarul trebuie sã îngrijeascã de paza lucrului
depozit, întocmai precum îngrijeºte de paza lucrului
sãu. Art.1599 C.civ. constituie fundamentul juridic
pentru aprecierea subiectivã a conduitei depozitarului.
D. Alexandresco, op. cit., t. VII, p. 45.

mobiliarã. Totuºi, în faþa reglementãrii de drept
comun privind proba actelor juridice, doar arvuna
nu ar putea sã se constituie într-un mijloc de
probã suficient prin sine însuºi. Va trebui
coroboratã cu alte mijloace de probã, eventual
cu un început de înscris sub semnãturã privatã.
Funcþia de dezicere a convenþiei de arvunã
nu a fost agreatã de leguitorul nostru, spre
deosebire de legiuitorul francez care a
consacrat-o expres276 în art. 590 C.civ.fr. Astfel,
dacã pãrþile nu stabilesc care este scopul arvunei
de care se folosesc, confirmatoriu ori de dezicere, în dreptul francez se prezumã cã
acestea au înþeles sã o priveascã ca pe un
mijloc de denunþare. Partea interesatã va putea
sã probeze prin orice mijloc de probã cã de fapt
voinþa comunã realã nu a fost în acest sens, cã
s-a dorit ca prin darea arvunei sã se asigure
executarea obligaþiilor din contractul principal,
iar în caz de litigiu sã se înlãture sarcina probei
existenþei ºi întinderii prejudiciului cauzat prin
neexecutare.
Dreptul nostru a consacrat exact opusul
acestei situaþii. Ori de câte ori s-a dat arvunã ºi
înscrisul probator nu cuprinde menþiuni privind
scopul acesteia, vor intra în acþiune normele
supletive de voinþã din art. 1297-1298 C.civ.
Având în vedere gravitatea denunþãrii unilaterale
a contractului, aceastã funcþie a arvunei va trebui
sã reiasã întotdeauna în mod neîndoielnic din
cuprinsul înscrisului constatator. Cel mai mic
dubiu referitor la menirea arvunei va fi reþinut
pentru interpretarea acesteia în sensul pe care
legea îl prezumã.
Nicio dispoziþie din Codul civil nu împiedicã
pãrþile sã-ºi atribuie o atare facultate extraordinarã, dimpotrivã art. 5 C.civ. recunoaºte
principiul libertãþii contractuale în dreptul civil
pânã la acele limite trasate de ordinea pubicã ºi
bunele moravuri. Arvuna-dezicere este, deci, nu
expresia unei excepþii de la principiul irevocabilitãþii unilaterale a contractelor sinalagmatice,
ci chiar rodul aplicãrii necondiþionate a principiului
pacta sunt servanda.
Sub forþa acestui din urmã principiu, care
stabileºte puterea de lege a contractului, nu doar
între pãrþi, ci ºi faþã de judecãtor, acesta nu va
putea modifica arvuna dacã aceasta este o sumã
de bani, decât în cazurile excepþionale când s-ar
proba existenþa unei intenþii dolosive de a pãgubi
pe debitorul arvunei. Tot pacta sunt servanda
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Vezi Al. Cerban, Curs de drept civil Despre vânzare,
Bucureºti, 1931, p. 31.
Vezi D. Chiricã, Denunþarea unilateralã a promisiuni

îngãduie creditorului sã-ºi exercite oricând
dreptul de revoca unilateral consimþãmântul dat
dacã nu s-a stipulat un termen pentru aceasta,
dincolo de care dreptul subiectiv se stinge. Astfel,
chiar dacã parte din obligaþiile contractuale s-au
executat, retractarea voinþei de a se lega juridic
poate opera necondiþionat. Tot ceea ce s-a
prestat pânã în acel moment se va restitui,
întrucât cauza acelor prestaþii a încetat sã mai
existe cu efect retroactiv.
Aceste consideraþii fiind expuse, se înþelege
cu claritate ce distinge în mod esenþial
arvuna-dezicere de arvuna-clauzã penalã ºi
ce face cu atât mai profundã demarcaþia vizavi
de simpla clauza penalã 277 . În timp ce
arvuna-dezicere este prevãzutã în interesul
debitorului ori al creditorului, ori al amândurora,
arvuna-clauzã penalã sau clauza penalã este
stipulatã numai în interesul creditorului din
contractul principal. Împotriva celui care
hotãrãºte sã se dezicã de contractul principal,
celãlalt contractant nu poate sã opunã niciun fel
de rezistenþã. Tot ce poate face acesta este sã
se supunã ºi sã culeagã în schimb arvuna, ca
preþ al dezicerii, ori dublul acesteia, dupã caz.
Pe de cealaltã parte, împotriva celui care refuzã
executarea în mod culpabil, creditorul pãgubit
are alegerea, dupã cum socoteºte oportun, fie
sã cearã executarea silitã în naturã a obligaþiei
principale, fie sã se bucure de beneficiul pe care
i-l procurã convenþia de arvunã. Debitorul
culpabil nu s-ar putea prevala de beneficiul
arvunei, refuzând executarea ºi oferind prestaþia
specificã arvunei.
Aºa cum precizam la începutul acestui punct,
funcþiile confirmatorie ºi de dezicere sunt proprii
numai convenþiei de arvunã ºi, deci, strãine
clauzei penale. Ceea ce este comun, însã, ºi
pentru arvuna legalã, ºi pentru clauza penalã
este funcþia compensatorie.
Ambele convenþii îºi regãsesc utilitatea ºi
eficienþa în cadrul angajãrii rãspunderii
contractuale a debitorului rãu-platnic. Ambele
se pot constitui, dupã caz, în funcþie de prejudiciul
real încercat de creditor, în clauze care au ca
efect agravarea ori atenuarea rãspunderii
contractuale a debitorului îndãrãtnic.
Nici arvuna, nici clauza penalã nu-ºi confirmã
rostul dacã nu se poate reþine culpa în sarcina
debitorului, cãci în dreptul nostru rãspunderea
contractualã nu poate fi disociatã în niciun fel

sinalagmaticei de vânzare-cumpãrare în temeiul unei
clauze de dezicere sau a unei clauze rezolutorii,
Dreptul nr. 3/2001, p. 31.
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de ideea de vinovãþie. Art.1082, respectiv 1298
C.civ. stau mãrturie în sprijinul acestei teze. La
începutul acestei lucrãri, vorbind de accesoriul
acestor convenþii, am învederat care sunt
efectele lipsei de culpã a debitorului în
neexecutarea obligaþiei.
În legãturã cu funcþia compensatorie se poate
plasa ºi funcþia de asigurare sau de
mobilizare278 a debitorului la executarea în
naturã a obligaþiilor contractuale. Ameninþarea
care apasã asupra sa îl poate îndemna pe
debitor sã execute în naturã obligaþiile asumate,
evitând astfel posibilitatea de a fi urmãrit pentru
plata unor penalitãþi, ce se pot adeveri mai
oneroase decât ceea ce i s-ar fi cuvenit
creditorului dacã evaluarea daunelor-interese
s-ar fi fãcut pe cale judiciarã.
În ipoteza în care funcþia mobilizatoare nu-ºi
produce efectul, se va pune în miºcare funcþia
sancþionatorie, respectiv funcþia compensatorie/reparatorie. Astfel, repararea prejudiciului
rezultat din neexecutarea totalã, parþialã,
necorespunzãtoare sau cu întârziere este
facilitatã pentru cã, odatã stabilit obiectul arvunei
sau al clauzei penale, creditorul se vede
degrevat de sarcina de a proba existenþa ºi
întinderea prejudiciului. Dacã în privinþa
prejudiciului direct, damnum emergens, proba
este relativ accesibilã, în privinþa beneficiului
nerealizat se pun serioase probleme probatorii.
Toate aceste dificutãþi de ordin probatoriu pot fi
depãºite prin stipularea unei clauze penale sau
a unei convenþii de arvunã.
Echivalentul convenþional al prejudiciului se
va remite material înainte de producerea lui dacã
este vorba despre creditorul care primeºte
arvuna, respectiv dupã ce acest prejudiciu se
va fi produs dacã discutãm despre creditorul cu
clauzã penalã sau creditorul care poate pretinde
arvuna îndoitã.
Adiacent caracterului reparator este cel
sancþionator. Se prea poate ca neexecutarea
sã genereze un prejudiciu disproporþionat de mic
faþã de cuantumul clauzei penale sau al arvunei
ori chiar sã nu genereze în realitate nicio pagubã
materialã sau moralã. Dacã este aºa, penalitatea
va îmbrãca forma unei amenzi civile, care nu
vine sã repare ceea ce s-a stricat, cãci nu ar
avea ce, dar vine sã sancþioneze o anumitã
conduitã a debitorului, neconformã cu standardul
stabilit de comun acord cu creditorul.
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Deoarece admitem o veritabilã funcþie de
clauzã penalã pentru convenþia de arvunã,
principiul ireductibilitãþii clauzei penale279
trebuie aplicat, pe cale de consecinþã, ºi
convenþiei de arvunã. Tot aºa se va face ºi
aplicarea excepþiei de la principiul ireductibilitãþii,
cu condiþia ca ºi creditorul sã fi acceptat o platã
parþialã, iar judecãtorul sã-ºi fi manifestat
aprecierea suveranã, în sensul diminuãrii arvunei
proporþional cu ce s-a prestat.
6. Concluzii
Concluziile acestui studiu vor încerca sã
surprindã avantajele ºi dezavantajele pe care le
comportã pentru o parte sau alta convenþia de
arvunã ºi clauza penalã.
Am stabilit cã una din virtuþile incontestabile
ale ambelor convenþii accesorii o reprezintã
evaluarea anticipatã a prejudiciului suferit de
creditor.
Arvuna oferã, totuºi, un plus de garanþie pe
de-o parte, dar pricinuieºte un inconvenient pe
de alta. De o garanþie mai solidã pentru îndestularea prin echivalent, beneficiazã creditorul care
primeºte ºi stãpâneºte arvuna. Din momentul
în care a survenit neexecutarea, urmatã de
procedura punerii în întârziere, creditorul este
dispensat de proba culpei debitorului sãu,
precum ºi de cea privind prejudiciul. Nu-i mai
rãmâne decât sã opteze pentru valorificarea
arvunei, iar aceasta va intra în patrimoniul sãu
independent de starea de solvabilitate
insolvabilitate a debitorului.
Sub acest aspect, creditorul care-ºi vede
asiguratã creanþa doar printr-o clauzã penalã are
o situaþie mai puþin bunã decât creditorul care
primeºte arvuna. Creditorul cu clauzã penalã
rãmâne un creditor chirografar, expus pericolului
de a suporta insolvabilitatea debitorului sãu.
Mai vitregã este situaþia creditorului din
convenþia de arvunã, nevoit sã remitã material
în mâinile cocontractantuui sãu un bun mobil,
asupra cãruia exercitã un drept de proprietate
privatã. Pe lângã riscul insolvabilitãþii debitorului
sãu, pe care ºi-l asumã exact aºa cum o face ºi
creditorul cu clauzã penalã, creditorul care a dat
arvunã îºi vede indisponibilizat ºi bunul, fãrã a
se putea bucura de avantajele folosinþei acestuia
ori de foloasele patrimoniale pe care le oferã
circulaþia bunurilor într-o economie de piaþã.

